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Co to jest szczêcie? Innych uczyniæ szczêliwymi. Co to jest radoæ? Innym sprawiæ radoæ.
Wilhelm von Keppler
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Polska - Rosja

M³odzie¿owa reprezentacja Polski w
pi³ce no¿nej rozegra mecz towarzyski z
Rosj¹ podczas trwania Przystanku Olecko.
Poinformowa³ o tym wydarzeniu podczas
obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej Przewodnicz¹cy Rady Karol Sobczak.

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Cena 1,40 z³

27 lutego 2007 r .

WYDARZENIA
W DOLINIE ROSPUDY

Sala widowiskowosportowa z p³ywalni¹...

powstanie w Olecku. Dokumentacje projektowa i kosztorysowa powstanie do 30 listopada w pracowni projektowej w Bia³ymstoku. Koszt zamówienia 298,900 z³otych.

Projekt cie¿ki rowerowej

Czytaj na s. 6-7.

CENTRUM HANDLOWE
Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

Szko³a
wolna
od narkotyków

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê przy ulicy M³ynowej jest jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a
by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy
wstêpne zapisy na rok szkolny 2007/
2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej, gimnazjum oraz liceum.
O ofercie Szko³y Spo³ecznej czytaj na stronie 8.

(V6004)

Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Fot. Ewa Koz³owska

MAJSTER

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ARMATURA £AZIENKOWA, GLAZURA, TERAKOTA,
KARNISZE, ROLETY, DZIA£ HYDRAULICZNY
Poszukujemy handlowca-sprzedawcy
(mê¿czyzny)

Tel. (87) 520 44 46

(V8703)

Firma Pozyton sporz¹dzi projekt cie¿ki
rowerowej biegn¹cej przy drodze do Suwa³k w okolicach Sedrank. Koszt projektu to 14.640 z³otych. Projekt zostanie
ukoñczony do 27 kwietnia.

Tygodnik Olecki nr 9 (478)

Po¿ar samochodu na osiedlu Siejnik II w dniu 23 bm.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
porozumia³a siê z gmin¹

Magistrat przekaza³ dla SM dojazdy do bloków mieszkalnych po³o¿onych przy ul. Batorego, natomiast Spó³dzielnia u¿yczy³a grunty na ul. Zyndrama, Nocznickiego i Kociuszki.

Nieustaj¹cy konkurs

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4505)
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Maksymilian Abakanowicz
 Igor Cichonowicz
 Teresa Hajko
 Alina Przedziak
 Leonard Zagórski
 Teresa ¯enda
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V708)

Projekt przed³u¿enia
ul. Tunelowej z parkingiem i chodnikiem oraz
owietleniem zostanie
wykonany do 27 kwietnia. Bêdzie kosztowa³
12.200 z³otych.
Czêæ inwestycji po
zatwierdzeniu projektu
wykona miasto, a czêæ
buduj¹cy siê tam nowy
market. Miasto wykona
czêæ do Stacji Uzdatniania Wody, pozosta³¹
czêæ firma buduj¹ca supermarket. Chodnik dla
pieszych bêdzie ci¹gn¹³
siê a¿ do tunelu pod wiaduktem.

Fot. Archiwum PSP w Olecku.

(V8403)

 1 lutego o 10.27 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Dunajku skutki kolizji drogowej.
 1 lutego o 14.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ sople z budynku przy ul.. Sk³adowej
 1 lutego o 15.02 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ w Po³omie po¿ar sadzy w
kominie.
 2 lutego o 9.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ sople z budynku przy ul.. Armii Krajowej.
 2 lutego o 11.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ sople z budynku przy ul.. Przemys³owej.
 4 lutego o 1.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji z jedni alei Wojska Polskiego.
 5 lutego o 10.06 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ przy ul. 1 Maja transportowaæ chorego do karetki pogotowia.
 6 lutego o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ ga³¹ znad chodnika przy ul.
Go³dapskiej.
6 lutego o 13.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na osiedlu Siejnik wodê z zalanej piwnicy.
7 lutego o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ ga³¹ znad chodnika przy placu Zamkowym
7 lutego o 11.53 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ przymarzniêtego ³abêdzia na
jeziorze Olecko Wielkie.
8 lutego o 15.20 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ przymarzniêtego ³abêdzia na
jeziorze Olecko Wielkie.
8 lutego o 17.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
9 lutego o 17.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
11 lutego o 16.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
11 lutego o 19.16 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP Kowale Oleckie i jeden OSP
Sokó³ki gasi³y w Sokó³kach po¿ar budynku gospodarczego.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
13 lutego o 11.28 jeden zastêp JRG PSP
oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasi³y
w Kowalach Oleckich po¿ar sadzy w
kominie.
13 lutego o 19.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Szarejkach po¿ar sadzy w kominie.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

Przed³u¿enie
ulicy
Tunelowej

(V2606)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Dyrekcja musi szukaæ oszczêdnoci

Pañstwowy Dom Dziecka czekaj¹ zmiany
Na posiedzeniu Komisji Owiaty,
Zdrowia i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu Oleckiego 21 lutego dyskutowano nad
Powiatow¹ Strategi¹ Problemów Spo³ecznych. Radni proponowali dyrekcji Pañstwowego Domu Dziecka w Olecku, aby
dyrekcja oraz pracownicy szukali jak
najszybciej sposobu na zmniejszenie
kosztów jego utrzymania, które siêgaj¹
kwoty 3 tys. z³ miesiêcznie w przeliczeniu na jednego wychowanka. Obecnie
przebywa tam 36 wychowanków, a zajmuje siê nimi kadra w liczbie 20,5 etatów.
- Niedawno zlikwidowa³am etat krawcowej, na wyganiêciu jest tak¿e umowa o pracê z praczk¹  powiedzia³a radnym powiatowym na komisji p.o. dyrektora PDD Barbara Sulima.  Koszty
te wynikaj¹ z tego, ¿e wiêkszoæ wy-

chowawców musi byæ op³acana zgodnie z Kart¹ Nauczyciela. Ci pracownicy
zarabiaj¹ 2,4 tys. z³ brutto. Inni wychowawcy  samorz¹dowi, zarabiaj¹ o wiele
mniej od nich, bo 1,4 tys. z³ brutto.
Cz³onkowie komisji proponowali, aby
szukaæ sposobu na zmniejszenie kosztów. Mówi³o siê o przejêciu domu dziecka
przez tych samych pracowników, czy np.
poprzez porozumienie siê z Caritasem
Diecezji E³ckiej, który prowadzi takie placówki w E³ku i Gi¿ycku.
- Czekamy na pani propozycje, oczywicie po rozmowach na temat zmian z
za³og¹, na przyk³ad za pó³ roku  zaproponowa³ dyrekcji placówki radny Leszek
Ga³czyk.
Strategiê w ca³oci ma przyj¹æ w formie uchwa³y samorz¹d powiatowy na najbli¿szej sesji 28 lutego.
(jester)

Pozosta³oci po po¿arach we Wronkach i ¯ydach w dniu 25-02-2007r.

Fot. Archiwum Komendy Policji w Olecku.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci

28 lutego (roda)
10.00  eliminacje Gratki dla nastolatka
14.00  Sesja Rady Powiatu, Starostwo,
ul. Kolejowa
1 marca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
9,00  mija termin sk³adania ofert na remonty dachów og³oszony przez SM
(informacja TO7/476, s. 13)
10.00  VI Halowe Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego Gimnazjów w Lekkiej Atletyce, hala Zespo³u Szkó³ technicznych,
plac Zamkowy
6 marca (wtorek)
18.00  Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
18.00  Geodezja Olecko  LKS Pogoñ
Banie Mazurskie, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
8 marca (czwartek)
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu
og³oszonym przez SM w Olecku (szczegó³y TO 8/477 s. 6
13 marca
18.00  Spójnia Olecko  ABC-UKS 7
Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
20 marca (wtorek)
18.00  Geodezja Olecko  Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
23 marca (pi¹tek)
17.45  Arion Olecko  LKS Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
24 marca (sobota)
12.00  Turniej Tenisa Sto³owego Policjantów, sale gimnastyczna Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II,
ul. Kolejowa

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 26.02.- 04.03.2007r., ul. Zielona 35
 05-11.03.2007r., pl. Wolnoci 7B

Uwaga

Informujemy, ¿e w wypadku poszukiwania sprawców st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, og³oszenia bêdziemy publikowali bezp³atnie.
Tel. 0-601-152-454.

"
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Dla ka¿dego bezpieczeñstwo kojarzy siê ze spokojem, porz¹dkiem oraz zdolnoci¹ kompetentnych organów do zorganizowanego i szybkiego reagowania na wszelkie sygna³y o
zagro¿eniach.
Bezpieczeñstwo w miecie i gminie Olecko to wa¿ny dla
wszystkich temat. Zauwa¿amy na pewno nasilaj¹cy siê problem alkoholizmu, narkomanii, agresji, a co najistotniejsze coraz
czêciej wystêpuj¹cy wród m³odych ludzi - uczniów. Wobec
takiej sytuacji nale¿y podj¹æ konkretne dzia³ania celem ograniczenia przestêpczoci na ulicach, w naszych domach, szko³ach i zapewnienia spokojnego, produktywnie spêdzonego czasu
w naszym miecie.
Poprawa jakoci ¿ycia mieszkañców, troska o ich osobiste
bezpieczeñstwo i mienie, zmniejszenie zagro¿enia przestêpczoci¹
- to jedno z g³ównych zadañ samorz¹du.
Wychodz¹c z tych przes³anek. Komisja Polityki Prorodzinnej,
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa w nowej V kadencji Rady
Miejskiej w Olecku postanowi³a zaj¹æ siê ju¿ na pocz¹tku problemem bezpieczeñstwa w miecie i gminie Olecko.
Temat bezpieczeñstwa poruszany by³ na trzech kolejnych
komisjach (16 stycznia, 8 lutego i 16 lutego 2007r.). W pracach Komisji obok Radnych udzia³ brali przedstawiciele nastêpuj¹cych podmiotów:
1. Powiatowej Komendy Policji w Olecku,
2. Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku,
3. Centrum Medycznego - Zak³adu Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku,
4. Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olecku,
5. Lekarze rodzinni i prze³o¿ona pielêgniarek.
Wszystkie jednostki w ramach debaty nad tematem bezpieczeñstwa dostarczy³y i przedstawi³y referaty ze swojej dzia³alnoci na rzecz podniesienia bezpieczeñstwa w naszym miecie i gminie.
Celem prac Komisji i wy¿ej wymienionych podmiotów s¹
odczuwalne dla spo³eczeñstwa zmiany w obrêbie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego realizowane poprzez:
 zmniejszenie liczby zagro¿eñ i ograniczenie przestêpczoci;
 poprawa stanu i poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców,
obni¿enie poziomu subiektywnego poczucia lêku;
 budowa wiêzi spo³ecznych, kszta³towanie wzorów wspó³¿ycia spo³ecznego oraz zwiêkszenie poszanowania przepisów,
norm i zasad postêpowania;
 ograniczanie i likwidowanie obszarów aktywnoci grup spo³ecznych;
 kszta³towanie wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa;
 zwrócenie uwagi na zapobieganie przestêpstwom, bezpiecznego zachowania siê, bezpiecznej zabawy i unikania wszelkiego rodzaju zagro¿eñ wystêpuj¹cych w ¿yciu codziennym;
 wzrost presti¿u instytucji dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa, umacnianie wartoci norm prawnych.
C.d. w nastêpnym numerze

23 lutego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olecku
powróci³a sprawa nowego terminu zwo³ywania posiedzeñ samorz¹du lokalnego. Radna Gra¿yna Obuchowska ponownie
zaproponowa³a, aby sesje odbywa³y siê we czwartki o godz.
16-tej, podobnie jak w poprzedniej kadencji. Popar³ j¹ radny
Jan Fabczak. Ku zdziwieniu wielu radnych wniosek przeciwny, aby sesje odbywa³y siê nadal w pi¹tki od godz. 13., wnioskowa³ radny Marek Chlebus  rolnik, który broni³ interesów
rolników, którzy musz¹ pracowaæ po 16 godzin dziennie i dla
nich pomys³ radnej Obuchowskiej jest bardzo niedogodny.
Po g³osowaniu wniosku okaza³o siê, ¿e Ma³a Ojczyzna obroni³a
wniosek radnego Chlebusa.
G³osowanie to pokaza³o, ¿e wiêkszoæ radnych nie bierze
pod uwagê najwa¿niejszego interesu tego samorz¹du, jakim
jest na pewno reprezentowanie interesów wyborców, mieszkañców gminy Olecko. Tzw. elektorat pracuj¹cy (na szczêcie
jeszcze nie wszyscy mieszkañcy naszej gminy s¹ bezrobotnymi, emerytami i rencistami), który bêdzie chcia³ uczestniczyæ w
obradach RM Olecko, bêdzie mia³ problemy z realizacj¹ tego
ustawowego prawa. Poza tym oprócz radnych Zdzis³awa Mioduszewskiego i Wac³awa Klejmonta, którzy s¹ emerytami, dotknie
to tak¿e pozosta³ych samorz¹dowców, którzy pracuj¹...
D. Josiewicz

Czy radny nie ujawni³
czêci dochodów?

Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olecku
Karol Sobczak, skierowa³ do Prokuratury Rejonowej w Olecku zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa przez szefa klubu radnych Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej Z.A. Powodem
tego by³o rzekome zatajenie prawdy o dochodach wspó³ma³¿onka w owiadczeniu maj¹tkowym z³o¿onym przez radnego.
(jod)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V10601)

Raport przedstawiony na sesji Rady
Miejskiej w dniu 24 lutego br.

Ma³a Ojczyzna
wygra³a g³osowanie

(V78555)

Bezpieczeñstwo
w miecie
i gminie Olecko

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

#
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Spotkanie organizacji
pozarz¹dowych

W sali konferencyjnej Starostwa 22 lutego o 16.00 rozpoczê³o siê spotkanie organizacji pozarz¹dowych z terenu powiatu oleckiego. Zebranie prowadzi³a wicestarosta Maria Wanda
Dzienisiewicz. Spotkanie mia³o charakter wybitnie roboczy i
dotyczy³o g³ównie nawi¹zania kontaktów i poznania zakresu
dzia³alnoci poszczególnych stowarzyszeñ. Przedstawiona równie¿
zosta³a oferta Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych. Instytucja ta s³u¿y bowiem szerokim wachlarzem dzia³añ,
z których mo¿e skorzystaæ nieodp³atnie ka¿da z za³o¿onych
w naszym powiecie organizacji.

Bêdzie wspólne schronisko?

Jak powiedzia³ na sesji RM Olecko burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, istnieje szansa na wspóln¹ inwestycjê naszej
gminy z E³kiem - budowê schroniska dla zwierz¹t.
- Rozmawia³em o tym problemie z prezydentem E³ku Tomaszem Andrukiewiczem  poinformowa³ na ostatniej sesji
samorz¹du burmistrz Olszewski.
(jod)

Wniosek w sprawie A. Maksimowicza trafi na komisje RM

(V8503)

Wniosek w sprawie nadania pomiertnie Antoniemu Maksimowiczowi medalu Zas³u¿ony dla Olecka, jaki skierowa³em do RM Olecko i burmistrza 8 lutego, trafi pod obrady
wszystkich komisji sta³ych samorz¹du. Tak¹ decyzjê, zgodnie ze statutem Rady Miejskiej w Olecku, podj¹³ jej przewodnicz¹cy Karol Sobczak. Wed³ug statutu, projekt uchwa³y w
tej sprawie mo¿e zg³osiæ Burmistrz Olecka, sta³a komisja lub
co najmniej 7 radnych.
D. Josiewicz

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza na

V Olecki Przegl¹d
Otwartych Filmów OP-OF
M£ODE KINO  POLSKA
Program

9 marca 2007 r. (pi¹tek)
17:00  Pracuje My, wernisa¿ fotografii Chrisa Niedenthala
17:45  Potrójne k³opoty, projekt muzyczno-filmowy (43);
wyk: Maciej nie¿yñski  git. el., Karol Soroka  sax alt,
tenor, Marcin Pyciak - keyboard
18:30  Oda do radoci, re¿. Anna Kazejak-Dawid / Jan Komasa
/ Maciej Migas (110)
20:30  Plac Zbawiciela, re¿. Krzysztof Krauze, Joanna KosKrauze (94)
10 marca (sobota)
16:00  Co s³onko widzia³o, re¿. Micha³ Rosa (108)
18:00  Z odzysku, re¿. S³awomir Fabicki (109)
20:00  Chaos, re¿. Xawery ¯u³awski (124)
**
Wszystkie prezentacje odbêd¹ siê w sali widowiskowej
Przed ka¿d¹ projekcj¹  s³owo wstêpne.
Po prezentacjach  dyskusja (klub ARTS)
**
Cena karnetu na wszystkie seanse: 10 z³
Bilet na poszczególny seans  5 z³

Ferie zimowe 2007 w ROK MG
Tegoroczna oferta wypoczynku zimowego dla dzieci i m³odzie¿y okaza³a siê byæ bardzo atrakcyjna. Co drugi dzieñ projekcje filmowe za symboliczn¹ op³at¹ przyci¹gnê³y ponad 1480
m³odych widzów i ich rodziców z miasta i gminy Olecko. Zajêcia teatralne prowadzone przez Stanis³awê Nocznick¹ mia³y
swój fina³ na scenie w pi¹tek ostatniego dnia ferii.
Krótki spektakl by³ efektem otwartych warsztatów, w których m³odzi aktorzy zaprezentowali inscenizacjê wiersza Pch³a
Szachrajka.
Tañce dla m³odszych i starszych, zajêcia wokalne, a tak¿e
zajêcia plastyczne mia³y codziennie swoich zwolenników.
By³y te¿ koncerty i spektakle. 15 lutego oklaskiwano zespó³ wokalny Beciaki z Suwa³k, a w czwartek i pi¹tek nastêpnego tygodnia m³odzi widzowie zobaczyli spektakle teatralne limaczek i Zmorka suwalskiego teatru Lustro
oraz spektakl Tygrysek Pietrek oleckiej grupy teatralnej Snac.
W tym roku w ROK MG by³o gwarno i weso³o, a przez
salê widowiskow¹ i sale zajêæ przewinê³o siê oko³o 2 tysiêcy
m³odych ludzi.
Zapraszamy za rok!

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4305)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

$
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WYDARZENIA
W DOLINIE ROSPUDY
Na pocz¹tek mam pytanie. Ilu z nas zna³oby sprawê Doliny Rospudy, a ilu z nas zna sam¹ Rospudê. Przyznam siê do
jednego: ja niewiele wiedzia³em o Rospudzie. Po prostu bardzo ma³o wie siê o rzeczach nam najbli¿szych. Tak ju¿ ju¿ jest,
¿e to, co znajduje siê najbli¿ej nas, niewiele nas interesuje.

Prostest Mieszkañców Augustowa.
Obie strony ³¹czy tylko jedno, ale za to najwa¿niejsze:
obwodnica. Sama sprawa obwodnicy ci¹gnie siê ju¿ kilkanacie lat. Posta³y dziesi¹tki ró¿nych ekspertyz. Podzieli³o to
wielu fachowców, naukowców i instytucje, bo wiele ekspertyz jest po prostu przeciwstawnych.

Solidarnoæ ekologów z ofiarami wypadków.
Dolina Rospudy sta³a siê g³ona za spraw¹ ekologów walcz¹cych o zachowanie jej pierwotnego kszta³tu oraz ocalenie
przyrody tam istniej¹cej. Z drugiej strony jest grupa ludzi
walcz¹cych i chc¹cych budowy obwodnicy pozwalaj¹cej coraz wiêkszej iloci TIRów na ominiêcie Augustowa.

Widok obozu ekologów od strony protestuj¹cych.
Ka¿da ze stron pos³uguje siê dokumentami i opiniami ludzi, którzy maj¹ wielkie nazwiska w swoich dziedzinach. I naprawdê ciê¿ko podj¹æ jest decyzjê, po której stronie ma byæ
serce, a po której rozum.

Obóz ekologów.
Wczoraj, w niedzielê 25 lutego po godzinie 13., przy obozowisku ekologów mia³a miejsce zapowiadana od kilku dni
konfrontacja mieszkañców Augustowa, walcz¹cych od kilkunastu lat o obwodnicê, z grup¹ m³odych ekologów. Szum,
jaki zrobi³ siê wokó³ tej sprawy, zwabi³ do lasu wielu dziennikarzy, radio, telewizjê. Muszê przyznaæ, ¿e konflikt jest i sprawa wygl¹da powa¿nie. Obie strony maj¹ dobre chêci, propozycje i racjê. Bo naprawdê ciê¿ko odmówiæ racji i mieszañcom
miasta, w którym pod ko³ami TIRów co roku ginie du¿a grupka ludzi, i nie mo¿na tej racji odebraæ ekologom.

Andrzej Gwiazda w czasie rozmów
z mieszkañcami Augustowa.

%
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Jedna z bardzo g³onych, ale spokojnych dystkusji.
Ca³ym sercem jestem za ekologami, a rozum obstaje przy
mieszkañcach Augustowa. Na wczorajsze spotkanie, manifestacjê w³asnych uczuæ i przekonañ, przynieli znicze i krzy¿e
maj¹ce symbolizowaæ ofiary wypadków drogowych. Nasuwa
siê ca³a masa pytañ.

Mieszkañcy Augustowa.
i przysz³o tylko pokrzyczeæ. Ale gdy rozmawia³o siê z nimi i
do g³osu dochodzi³ rozs¹dek z pominiêciem krzyku, to pad³o
wiele s³usznych s³ów. Ludzie, z którymi rozmawia³em szybko
gasili swoje uprzedzenia. Przyznawa³em siê, ¿e sympatyzujê z
ekologami, ale te¿ chcê wys³uchaæ ich.
I mówili, ginê³a nieufnoæ, a nawet pojawia³y siê umiechy. Wspaniale zachowywali sie policjanci. Byli mili, pomagali ludziom  zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Choæ i
pod ich adresem pada³y s³owa i obelgi krzykaczy. Tylko ekolodzy stali w milczeniu. I dobrze. W tym t³umie nikt by ich nie
wys³ucha³.

Zbyszek Kaczmarek w czasie rozmowy
z jednym z ekologów.
Ludzi naprzeciwko obozu ekologów czêsto ponosi³y emocje. Z ich ust pada³y wyzwiska i kalumnie. Widaæ by³o, ¿e tak
naprawdê wielu z nich niewiele orientowa³o siê co do sprawy

Dziennikarze przeprowadzaj¹ wywiady.

M³odzi ludzie, którzy zdecydowali siê protestowaæ
przeciw niszczeniu doliny.
Zastanawia mnie jednak fakt  przez kilkanacie lat w Augustowie w samorz¹dzie s¹ ci sami ludzie. Przez kilkanacie
lat mówiono o obwodnicy, dziêki której mieli przestaæ gin¹æ
ludzie. Jednak nie zrobiono nic by temu zapobiegaæ na bie¿¹co. W samym miecie przez drogi mierci nie pomylano o
budowie k³adek do przejcia nad ulic¹, czy nawet przejæ podziemnych. Na pytanie dlaczego? pad³a odpowied, bo to
nic by nie da³o...
Tragiczne jest to, ¿e nawet nie spróbowano takiego rozwi¹zania. A teraz, nawet jeli ruszy budowa obwodnicy  to i
tak przez Augustów jeszcze parê lat bêdê jedziæ TIRy i na
pewno zginie jeszcze parê osób.
Bêdê uwa¿nie obserwowa³ wydarzenia nad Rospud¹.
Tekst i fotografie
Marek Pacyñski

&
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Udana wizyta pos³a PiS-u w Olecku

Olecki szpital trafi do sieci?

Po raz pierwszy z poselsk¹ wizyt¹
goci³ w swoim biurze poselskim przy
ul. Wojska Polskiego 12 pose³ PiS z Olsztyna Tadeusza Plawgo. Najpierw spotka³
siê cz³onkami i sympatykami PiS-u, z
którymi rozmawia³ g³ównie o zbli¿aj¹cym
siê 3 marca br. w Olsztynie III Zjedzie
Regionalnym tej partii. Dojdzie na nim
do wyboru nowego Prezesa i 2 wiceprezesów Zarz¹du Regionalnego, 20 cz³onków Zarz¹du oraz 2 cz³onków Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
Nastêpnie pose³ T. Plawgo spotka³
siê z Burmistrzem Olecka Wac³awem Ol-

szewskim, Starost¹ Oleckim Stanis³awem
Ramotowskim oraz prezes spó³ki OLMEDICA Katarzyn¹ Mróz i prezes NZOZ
Eskulap Alicj¹ Trejnowsk¹-Gadomsk¹.
Rozmawiano g³ównie o finansowaniu
s³u¿by zdrowia, drogownictwie i funduszach europejskich. Pytany o to, czy
olecki szpital znajdzie siê w ramach szykowanej przez Ministerstwo Zdrowia sieci
szpitali w Polsce, pose³ odpowiedzia³:
- Olecczanie nie powinni obawiaæ
siê o swój szpital. Przecie¿ w naszym
regionie ju¿ przeprowadzono ich restrukturyzacjê  zapewnia³ Plawgo.

Na koniec wizyty w naszym miecie
w ramach dy¿uru poselskiego parlamentarzysta przyjmowa³ wyborców w swoim biurze. 8 mieszkañców powiatu oleckiego zg³osi³o szereg spraw zwi¹zanych
z rolnictwem, s¹downictwem, prokuratur¹, emeryturami i rentami. Wszyscy
interesanci otrzymaj¹ odpowied na zg³oszone problemy.
- Jak dowiedzia³em siê od olecczan,
jestem jedynym pos³em, który ma szansê byæ tak blisko spraw mieszkañców
subregionu EGO (E³k-Olecko-Go³dap
 dop. aut)  przyzna³ z zadowoleniem
T. Plawgo.
Pose³ PiS-u zapowiedzia³, ¿e nied³ugo znowu odwiedzi Olecko i zarêczy³, ¿e
Mazury bêdzie odwiedza³ na pewno raz
w miesi¹cu.
Problemy i pytania do parlamentarzysty mo¿na zg³aszaæ wczeniej w jego
oleckim biurze przy ul. Wojska Polskiego u ni¿ej podpisanego.
Dariusz Josiewicz

S¹d i prokuratura bli¿ej
ofiar przestêpstw

Rozmowa z oleckimi cz³onkami PiS. Fot. Marek Pacyñski

Szanowni Pañstwo!

W Szkole Spo³ecznej jest równie¿ miejsce na aktywnoæ rodziców, a nie tylko nauczycieli i uczniów.
Tutaj nie traktujemy nauczania jako spe³niania obowi¹zku szkolnego, ale zmierzamy do ukszta³towania go
jako odpowiedzialnego i twórczego cz³owieka. Rozwój
ten prowadzimy na wszystkich poziomach: umys³owym, duchowym, spo³ecznym, kulturalnym i fizycznym.
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO, Spo³eczne Gimnazjum STO oraz Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce ma i bêdzie mia³o na sercu przede wszystkim
bezpieczeñstwo ka¿dego Waszego dziecka.
Nasze klasy mog¹ liczyæ maksymalnie szesnastu uczniów. Ka¿dy z nich
traktowany jest z uwag¹ i nikt nie pozostaje anonimowy. Wszelkie problemy
rozwi¹zujemy natychmiast dziêki sta³emu kontaktowi z Rodzicami. To jest nasz
priorytet!
D¹¿ymy do tego, aby nasza Szko³a Podstawowa, Gimnazjum i Liceum by³y
najlepszymi szko³ami dla Pañstwa dzieci. Nasi wychowankowie osi¹gaj¹ na
egzaminach koñcowych oceny znacznie przewy¿szaj¹ce przeciêtne.
Ka¿dy z rodziców mo¿e nale¿eæ do Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego. Daje to mo¿liwoæ wspó³pracy ze spo³ecznoci¹ szkoln¹ oraz wp³ywania
na decyzje dotycz¹ce funkcjonowania szko³y.
We wrzeniu br. otwieramy Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pragniemy równie¿ nadaæ nowy kszta³t Spo³ecznemu Gimnazjum.
Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8.

Podobnie jak w ca³ym kraju, równie¿
w Olecku S¹d Rejonowy i Prokuratura
Rejonowa prowadz¹ swoje dy¿ury w ramach akcji Tygodnia ofiar przestêpstw.
Przy ul. Sembrzyckiego 18 jeszcze do
1 marca na interesantów czekaj¹ sêdziowie z wydzia³u karnego, wydzia³u ksi¹g
wieczystych oraz wydzia³u rodzinnego
i nieletnich, a tak¿e prokuratorzy. Na
Osiedlu Siejnik I/18 czekaj¹ za kuratorzy zawodowi i sêdziowie z wydzia³u cywilnego SR Olecko. Dy¿ur trwa od godz.
13-tej do godz. 15-tej.
(jester)

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

'
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Fot. Boles³aw S³omkowski

VI Zajazd Bardów

Od 16 do 17 lutego 2007 Gminny Orodek Kultury i
Sportu w Kowalach Oleckich goci³ czo³owych przedstawicieli wykonawców piosenki autorskiej.
Du¿o dwiêków, s³ów, muzyki, ale i du¿o pracy dla
organizatorów. Ca³oæ uwietnili swoj¹ obecnoci¹ m.in.
Andrzej Garczarek, grupa Bez Jacka i Czerwony Tulipan, Tomasz Lewandowski, Przemys³aw Mazurek.
Szósty ju¿ Zajazd Bardów, po raz trzeci w Kowalach
Oleckich, obfitowa³ w wiele wspania³ych koncertów.
Wiêcej materia³ów o tej udanej imprezie mo¿na znaleæ pod adresem http://www.ap.andryszczyk.com, a niektóre nagrania s¹ ju¿ dostêpne w dziale Dwiêki/Muzyka.
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (17b)

Napadli na mnie, ale ¿ycie darowali!

Góra Cukru
Pieni¹dze zebrano w kocio³ach ca³ej Brazylii. Sam pomnik zaprojektowa³
Paul Lewandowski, francuski rzebiarz
polskiego pochodzenia. Rzebê zbudowano we Francji i przewieziono do Rio
de Janeiro, a przed umieszczeniem na
szczycie wzgórza ob³o¿ono steatytem.
Ods³oniêcie nast¹pi³o 12 padziernika
1931r. Dokona³ tego projektant owietlenia Guglielmo Marconi, który w³¹czy³

je z jachtu przycumowanego w porcie
we w³oskiej Genui. Uroczystoæ tê powtarzano jeszcze dwa razy. Za drugim
razem, gdy zainstalowano nowe owietlenie, w³¹czenia dokona³ papie¿ Pawe³
VI, a za trzecim z okazji 50. rocznicy czuwania statuy nad miastem 12 padziernika 1981r. uwietni³ w³¹czeniem papie¿
Jan Pawe³ II.
Przy ruchomych schodach znaj-

Wjazd na Górê Cukru

Andrzej Malinowski
duj¹ siê trzy niewielkie sklepiki. Mo¿na
w nich kupiæ m.in. figurki Chrystusa,
ale s¹ bardzo drogie, dla amerykañskich
turystów. Ja kupi³em kilka takich figurek, tañszych i ³adniejszych na straganie przy pla¿y.
Z Corcovado rozci¹ga siê przepiêkny widok na panoramê miasta. Oczywicie podziwia³em je z tej perspektywy.
Górê otacza Park Narodowy Tijuca, który
jest tropikalnym rezerwatem o powierzchni
120 km².
Po duchowej uczcie pojecha³em
nad Zatokê Guanabara, ¿eby wjechaæ
na Pao de Acucar (396 metrowe wzgórze) tzw. G³owê Cukru. Najpierw odsta³em swoje w d³ugiej kolejce do wyci¹gu linowego. Za bilet zap³aci³em 35 reali. Wsiad³em do kolejki i nogi siê pode
mn¹ ugiê³y. Jaki dziwny strach zaw³adn¹³
ca³ym moim cia³em. Wagonik w kszta³cie bañki obraca siê doko³a siebie, ale
za to ka¿dy wje¿d¿aj¹cy dowiadcza
praktycznie takich samych widoków.
Trasa ma dwa etapy. Najpierw wje¿d¿a
siê na Morro da Urca, 215 m n.p.m.,
przesiada siê do innego wagonika, który znajduje siê 100 metrów dalej, po drugiej stronie wzgórza. St¹d rozci¹gaj¹ siê
równie wspania³e widoki, m.in. na statuê Chrystusa Zbawiciela, która z tego
miejsca wydaje siê taka malutka.
Swego czasu ten granitowy monolit swoim kszta³tem przypomina³ Portugalczykom gliniane sto¿kowe formy do
zbrylenia rafinowanego cukru, i tak w³anie
nazwali to wzgórze. Pierwsz¹ kolejkê linow¹ zainstalowano w 1912 roku. W
zamyle jest budowa schodów ruchomych na sam szczyt.
Wra¿enia z dzisiejszego dnia jednak
siê nie skoñczy³y, towarzyszy³y mi ju¿
do koñca mojego pobytu w Brazylii. A
najwa¿niejsze mia³o miejsce wieczorem. Po udanym zwiedzaniu w³óczy³em
siê jeszcze ulicami miasta, by kupiæ to,
co wczeniej sobie upatrzy³em. Chcia³em wydaæ ostatnie reale. Kupi³em kilka rzeczy i postanowi³em wróciæ do hostelu inn¹ drog¹  pla¿¹. Wiedzia³em,
¿e nie ma na niej ju¿ nikogo, poniewa¿
by³o ciemno. Chcia³em odpocz¹æ od nadmiaru wra¿eñ i nacieszyæ siê szumem
oceanu. Dos³ownie w jednej chwili pojawi³ siê przede mn¹ jaki Murzyn, wyrostek  nie zauwa¿y³em go wczeniej.
Po portugalsku zapyta³ o godzinê  to
ich sta³y numer, a ja jak ten naiwniak
podsun¹³em mu pod same oczy rêkê z
zegarkiem i to by³ ten moment, na który on czeka³. W okamgnieniu zjawi³ siê
jego kolega. Murzyn wykrêci³ mi rêkê,
a¿ z bólu zawy³em i podda³em siê jego
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woli. Nakaza³ mi (po angielsku) siadaæ
na piasek i przy³o¿y³ do gard³a d³ugi,
ostry nó¿ (zd¹¿y³em zauwa¿yæ) i po chwili
jednym ciêciem rozci¹³ mi bluzkê. Wystraszy³em siê, bo pomyla³em, ¿e zaraz mnie wypatroszy. Zamiast protestowaæ, mia³em siê mu w nos, bo w takiej
sytuacji znalaz³em siê po raz pierwszy
w ¿yciu. Kolega Murzyna przeszuka³ mi
kieszenie, ukrad³ oko³o 30 dolarów i 70
reali, odpi¹³ z rêki zegarek. Wszystko
to trwa³o dos³ownie moment, a ja nic
nie mog³em zrobiæ. Nie potrafi³em siê
obroniæ, nawet nie próbowa³em. Dziêkowa³em Bogu, ¿e ten bandzior nie podci¹³
mi gard³a, i ¿e resztê pieniêdzy, paszport i bilet lotniczy zostawi³em w hotelowej skrytce. Na domiar z³ego pla¿a by³a
praktycznie owietlona  dociera³y do
niej wiat³a ulicy. Do hostelu wraca³em
z dusz¹ na ramieniu, ale nie dlatego, ¿e
napadniêto na mnie, ale, ¿e mia³em rozciêt¹ koszulê i wygl¹da³em jak ostatni,
bo by³em naiwny i nie potrafi³em przeciwstawiæ siê przemocy. Zdj¹³em koszulê
i udawa³em, ¿e jest mi bardzo ciep³o.

PROPOZYCJA

G³owa

Chrystus Zbawiciel
Nie chcia³em, by siê kto nade mn¹ litowa³ i powtarza³: A nie mówi³em?!
Nie mia³em ju¿ reali, ¿eby kupiæ zegarek, a bez zegarka nie da siê normalnie funkcjonowaæ i now¹ bluzkê. Kie-

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku. T. 5, R-St. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ¯ak 2006
W bibliotece jest ju¿ dostêpny pi¹ty tom
Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku.
Publikacja o objêtoci 1124 strony zawiera
281 hase³ zaczynaj¹cych siê na litery od R
oraz S do St opracowanych przez 155 autorów.

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

D³oñ
dy znalaz³em siê w pokoju, na spokojnie spojrza³em prawdzie w oczy: Nie
mam tego, tamtego, ale ¿ycie mam!

Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku zaprasza
do nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej 30 (wejcie od podwórka) w poniedzia³ek i sobotê od 900 do 1500, od wtorku do pi¹tku w godz. 900-1800.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej Portret Przyrody
Mazurskiej  Jesieñ. Jest to plon konkursu zorganizowanego przez Centrum
Edukacji Ekologicznej w E³ku.
Katalog ksi¹¿ek Biblioteki jest dostêpny na stronie www.wmbp.olsztyn.pl.
Kontakt: 087 523 93 53; wmbp-olecko@neostrada.pl

Og³oszenie ofertowe

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku.

(V8603)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

W konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia
dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe,
na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do godz.
10.00 dnia 16 marca 2007 r. w sekretariacie ROK Mazury
Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400
Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 16 marca
2007 r. o godzinie 10.00 w gabinecie dyrektora ROK MG.
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Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji
Aleje Lipowe 1A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl, tel. 087 520 42 59

(L11411/2)
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NOWOÆ: WIBRACYJNY SPALACZ T£USZCZU DREAM HEALTHER

WIATOWA NOWOÆ

wydolnoci znacznie efektywniej ni¿

podskórnej,

JU¯ U NAS!

tradycyjne metody treningowe. Ca³y

drena¿. Wyranie redukuje cellulit.

Firma Yasumi wprowadzi³a na polski

trening polega na bezwysi³kowym

rynek najskuteczniejsze urz¹dzenie,

poddaniu siê przyjemnym wibracjom.

wykorzystuj¹ce zasadê wibracji w walce

wywo³uj¹c naturalny

Wp³yw na uk³ad nerwowy
i poprawa koordynacji ruchowej

z nawag¹. Dream Healther to zestawienie

Redukcja tkanki t³uszczowej

Wibracje powoduj¹ pobudzenie w³ókien

najnowoczeniejszych technologii i

i obni¿enie poziomu cholesterolu

nerwowych, poprawê koordynacji

koncepcji w d¹¿eniu do uzyskania

Osoba poddana regularnym æwiczeniom

ruchowej, balansu cia³a, refleksu oraz

zdrowego cia³a i wymarzonej figury bez

pozbywa siê ca³kowicie zgromadzonej

p³ynnoci ruchów.

wysi³ku fizycznego.

podskórnej i wewnêtrznej tkanki

WIBRACYJNY SPALACZ
T£USZCZU DREAM
HEALTHER

t³uszczowej, szczególnie z brzucha, ud,

Satysfakcja i zadowolenie

poladków i ramion. Nastêpuje równie¿

dla samego siebie

wyrana poprawa w funkcjonowaniu

Wibracje maj¹ niesamowity wp³yw na

uk³adu sercowo-naczyniowego.

samopoczucie. Wyranie wzrasta ochota
do dzia³ania, aktywowane s¹ hormony

Dream Healther to przyrz¹d skierowany

Modelowanie cia³a

do szerokiej grupy u¿ytkowników w

i zwiêkszenie si³y miêni

kategoriach:

Wibracje stymuluj¹ i anga¿uj¹ do pracy

•

zdrowie i uroda

wszystkie partie miêni, skutecznie

•

medycyna i rehabilitacja

modeluj¹c, wzmacniaj¹c i upiêkszaj¹c

•

sport i fitness

cia³o, bez wk³adania w to wysi³ku

•

odchudzanie

fizycznego.

G³ówny zamys³ urz¹dzenia

Poprawa elastycznoci

Niespotykana dot¹d technika wibracji,

i wytrzyma³oci stawów, ciêgien i koci

zastosowana w Dream Healther,

Dream Healther, zwiêkszaj¹c przep³yw krwi,

wywo³uje intensywne drgania rotacyjne,

od¿ywia struktury kostne i stawowe,

werbuj¹ce do pracy tkankê t³uszczow¹.

znacznie te¿ poprawia elastycznoæ i

Komórki t³uszczowe poddane wibracjom

wytrzyma³oæ ciêgien.

nacieraj¹ na siebie i ulegaj¹ spaleniu.
Skurcze wibracyjne we wszystkich

Dobroczynnoæ dla skóry

zaanga¿owanych partiach miêni

Drgania, jakim poddana jest skóra,

zmuszaj¹ organizm do wykorzystania

stymuluj¹ wytwarzanie kolagenu i

niemal wszystkich w³ókien miêniowych

elastyny. Dream Healther usuwa toksyny

i doprowadzaj¹ do zwiêkszenia ich

znajduj¹ce siê w skórze i warstwie

szczêcia, wzrasta odpornoæ na stres.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

"
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US£UGI

(K2903)

Wies³aw Morusiewicz

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7604

antyki,

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V1406)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V78210)

(V7804)

ITP.

BIURO RACHUNKOWE

(V10501)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K108
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L906
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79809
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2403
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2902
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79609
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79909
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2105
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5904
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K118
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3506
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
V9702

Prowadzimy dzier¿awê oraz posiadamy w
sprzeda¿y:
 pojemniki 110 l,
120l, worki na mieci
CENY
KONKURENCYJNE

Zapraszamy do zawierania umów ju¿ od 1 marca 2007
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1907
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K1505
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2205

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

(K33409)

stylowe,

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

Masz k³opot z wywozem mieci,
nieczystoci, gruzu itp.?
My siê tym zajmiemy!
Zadzwoñ: 509 805 008
lub (087) 523 04 12
Zg³oszenia do godz.:
1000  wywóz tego samego dnia,
po godz. 1000  dnia nastêpnego

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8803)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

Oferujemy us³ugi wywozu
odpadów komunalnych

(V9602)

ADLER

Firma Us³ugowo-Handlowa

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L3701)

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9802
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9812
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79509
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79209
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2602

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1607

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78110

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330
K33309
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L1805

V10402

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3002
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10701
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78410

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
domowych
tel. (087) 520-27-89
(V2906)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V8903)

V10801

(V3106)

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2604)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78310

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
K10901
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78420

SOLARIUM

(V3006)

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9902
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V308

Sklep rybny

KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V79309)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4601
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4701
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3601
* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje, informatyka, www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589
L2802
* transport, tel. 0-508-192-094
V9912
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1108

(V4006)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V79409)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4401)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3306
Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at
na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w
Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32 odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi od honorowych dawców w poni¿szych terminach od godz. 8 15:
- 1 marca 2007r.
- 5 kwietnia 2007r.
- 10 maja 2007r.
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r. - 6 wrzenia 2007r.
- 4 padzier.2007r. - 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Centrum Rolin Ozdobnych
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

(V2706)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* 2 hektary ziemi, okolice Olecka, tel. 0-87-520-36-38
K3402
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11309
* mieszkanie, centrum lub pobli¿e, ok. 35 m.kw., tel. 0-501545-390
K4501
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K4801
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V9103
PRACA
* fryzjerkê zatrudniê, tel. (087) 520-59-61
K4901
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4002
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L2503
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2702
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L2304
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1106
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L3401
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L108
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L3501
* C330, C360, tel. 0-87-520-00-26, 0-668-959-633
K3502
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2004
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L3202
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L2104
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2704
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K2504
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L2204
* sukienkê komunijn¹, tel. 0-604-449-612
K4302
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1605
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V8608)
* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia, tel. 0-609732-209
K4202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4001
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do
wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L3901
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L3801
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10106
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1705

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

26
lutego

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion

27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sieros³awy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiaros³awa, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmi³y, Wiliany
Antoniego, Chwaliboga, Hilarego, Kózefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Makarego, Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda, Teofila
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Rados³awy
Albina, Antoniego, Budzis³awa, Dawida, Feliksa, Herkulesa, Józefa, Rados³awa, Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, Lucji
Budzis³awa, Franciszka, Hemryka, Karo-

la, Krzysztofa, Micha³a, Paw³a, Rados³awa,
Symplicjusza, Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, £ucji, Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzis³awa, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakos³awa,
Tycjana, Wierzchos³awa
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, £ucji, Kazimiery, Wac³awy
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutos³awa,
Wac³awa, Witos³awa
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wac³awy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryderyka, Jana, Pakos³awa, Teofila, Wac³awa, Wirgiliusza

STARO¯YTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
tatlon, czyli piêciobój (bieg, rzuty dyskiem i oszczepem, skok w dal i zapasy).
Tradycjê organizowania igrzysk przejêli
od Greków Rzymianie. Niestety, doprowadzili oni do licznych wynaturzeñ idei zawodów, wtaczaj¹c do programu np. walki
gladiatorów na mieræ i ¿ycie. Najbardziej
znanym obiektem, na którym odbywa³y
siê takie widowiska, by³o rzymskie Koloseum.
Upadek staro¿ytnych igrzysk datuje
siê na czasy rz¹dów cesarza Teodozjusza I Wielkiego. W 393 r. n.e. wyda³ on
edykt, uznaj¹cy je za obyczaj pogañski,
niegodny chrzecijanina. Idea igrzysk
olimpijskich zosta³a wskrzeszona dopiero pod koniec XIX w., przez francuskiego
pedagoga, dzia³acza spo³ecznego i sportowego, barona Pierrea de Coubertina.

 Gdy marzec mglisty, w lecie czas d¿d¿ysty
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ mokry,
maj przych³odny, wtenczas wnosi gospodarz, nie bêdzie rok g³odny.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ nagradza, bo deszcze sprowadza.
 Gdy w marcu grzmi, w maju niegiem
æmi.
 Gdy w marcu z nieba od po³udnia ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.

Nasz przepis
Pasta ledziowa z jajkami

2 wymoczone solone ledzie
4 jajka ugotowane na twardo
3-4 ³y¿ki oleju
ledzie sprawiamy, odfiletowujemy i usuwamy oci. Myjemy, a nastêpnie mielimy wraz z jajkami. Ucieramy masê dodaj¹c olej.

Humor ze szkolnych
zeszytów
* Jan III Sobieski pokona³ Turków pod
Wietnamem.
* Marynarzy posiadaj¹cych jedno oko
nazywamy piratami.
* Babcia doi³a krowê, a w wodzie odbi³o siê to odwrotnie.
* W redniowieczu drogi by³y bardzo
w¹skie i mog³y siê mijaæ na nich najwy¿ej dwa samochody.
* Wiêkszoæ ryb morskich ¿yje w wodzie.
* Ludzie w Ameryce maj¹ dzieñ w nocy.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Igrzyska olimpijskie rozgrywane s¹ co
cztery lata co najmniej od 776 r. p.n.e.
Choæ z niebagateln¹ przerw¹  pó³tora
tysi¹ca lat.
Zawody pokazuj¹ce sprawnoæ fizyczn¹
od dawna ubarwia³y ¿ycie w³adców. Igrzyska
organizowali ju¿ egipscy faraonowie. Najwiêksze znaczenie zyska³y jednak antyczne
igrzyska greckie.
Pierwsze udokumentowane historycznie
igrzyska odbyty siê w Olimpii w 776 r.
p.n.e. Wed³ug legendy w³anie tam Zeus
mia³ walczyæ na piêci ze swym ojcem
Kronosem o w³adzê nad wiatem. Ku czci
Zeusa co cztery lata, a¿ do koñca IV wieku n.e., organizowano igrzyska w Olimpii. Cykl ten by³ w Grecji miar¹ czasu,
któr¹ okrelano mianem olimpiady.
Równoczenie z podaniem terminu kolejnych igrzysk og³aszano ogólnogreckie
zawieszenie broni, tzw. wiêty rozejm, trwaj¹cy od l do 3 miesiêcy. By³ to czas potrzebny na rozegranie zawodów oraz podró¿
zawodników w obie strony. wiêty rozejm wywodzi siê od paktu, jaki w VII
wieku p.n.e. król Elidy Ifitos zawar³ z królem Sparty - Likurgiem i w³adc¹ Pisy Kleostenesem.
Dziewiêæ wieków póniej Pauzaniasz
w swych Wêdrówkach po Helladzie pisa³:
Olimpia jest miejscem wiêtym. Ten,
kto wa¿y siê wejæ do miasta z broni¹ w
rêku, bêdzie napiêtnowany jako blunierca.
W igrzyskach mogli uczestniczyæ jedynie mê¿czyni. Kobiety nie mia³y na
nie prawa wstêpu, nawet w charakterze
widzów.
Najstarsz¹ dyscyplin¹ by³ bieg. Póniej w programie igrzysk pojawi³ siê pen-

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

Powrócilimy od Sathya Sai z Indii
w tym tygodniu i po pobycie w niebie
powracamy do zajêæ. Trzeba nowej pracy, wiêcej godzin. Z opónieniem nadesz³o urlopowe, oko³o 174 funtów. Ja powróci³em z Indii z przeziêbieniem, ale mimo
sugestii ¯ony chodzi³em do pracy po dwie
godziny co rano (jednej z dwóch prac).
Do Was, jad¹cych na Wyspy oraz
innych zainteresowanych  jeli macie
dwie prace, to zabieraj¹ wam od razu z
drugiej oko³o 20%, a u mnie z obu. To
du¿o, bo jeli macie jedn¹ i dochód nie
przekracza 1000 funtów miesiêcznie, podatek jest l¿ejszy. Tematu nie mam zbadanego dok³adnie, ale przyk³ad: mia³em
jedn¹ pracê, pracuj¹cego kierownika sprz¹taczy. Pracowa³em cztery godziny dziennie,
po 6 funtów za godzinê. Dostawa³em chyba

266 funtów co dwa tygodnie, ju¿ po odjêciu podatku. Potem podj¹³em drug¹,
te¿ cztery godziny dziennie, 5.87 funta
za godzinê i tu policzono mi podatek w
wersji za drug¹ pracê. Skroili mi tyle,
¿e na tzw. rêkê dostawa³em oko³o 184
funty. Gosia, która mia³a tylko jedn¹ pracê,
za tyle samo godzin dostawa³a 228 funtów co dwa tygodnie  44 funty wiêcej!
Zadzwoni³em do biura w nowej pracy, gdy zmieni³em tê pierwsz¹. Obecnie
mia³em dwie i pó³ godziny rano, (6 funtów/h) i oto widzê, ¿e zabieraj¹ mi wysoki podatek z obu prac, choæ do 1000
funtów miesiêcznie ho, ho! Kobieta mi
jasno proponuje, ¿ebym u nich sk³ama³,
deklaruj¹c, ¿e to moja jedyna praca. To
odpada, odpowiadam. Prawda jest podstaw¹. Hm, to mo¿e spróbowaæ napisaæ

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY W AUGUSTOWIE informuje, ¿e Prezes G³ównego Urzêdu
Statystycznego Komunikatem z dnia 9 lutego 2007r.
og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie
w IV kwartale 2006r. wynosi³o 2.662,51 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 marca 2007r. zwiêkszy
siê wysokoæ zasi³ku pogrzebowego do kwoty 5.325,02 z³.
Nowa wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 28 lutego 2007r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 marca 2007r. kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur
i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 798,80z³.,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 1.863,80z³.,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.461,30z³.
DYREKTOR OR/KRUS w Augustowie
mgr Beata Maria Malinowska

do odpowiedniego urzêdu, ¿eby mi podatek rozpisali na te dwie prace, mniejszy.
Chcê rozkrêciæ w³asn¹ firmê. Póki co
to dopiero plany, p³acê potê¿ne podatki, chodzi mi po g³owie jedna dobra praca. Ale to bêdzie wbrew pr¹dowi ¿ycia,
czeka bowiem na podjêcie druga czêæ
kursu powrotu do nauczycielstwa, oko³o miesiêczna, a do tego czasu trudno
szukaæ innej pracy  na miesi¹c, dwa?
Pozdrawiam serdecznie.
Znajomy z Polski  chcia³em go pocz¹tkowo zaprosiæ tutaj i dopomóc w
starcie z Anglii  nie ma, odczuwam,
pieniêdzy na zainwestowanie na pocz¹tek. Podobnie jak ja kiedy, poradzi³em
wiec druhowi, by postara³ siê przez firmê z Krakowa, która poredniczy przy
podejmowaniu pracy w Anglii jako opiekun
starszych. Angielski to podstawa, powtarzam, jako tako choæby, bo ludzie jad¹
tu ze znajomoci¹, ot.
Jechaæ tu mo¿na, maj¹c godnoæ
w³asn¹, i angielski.
mgleonczuk@wp.pl

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

 Dlaczego jeste tak posiniaczony?
-Trochê siê poobija³em w pracy.

 Czy maj¹cy szczêcie s¹ szczêliwi?
 Jak ukryæ pustkê?
 Kiedy i gdzie, obóz w³adzy siê w koñcu rozbije?
 By³ tak przejêty, ¿e znikn¹³.
 Niemaj¹cy krêgos³upa musi siê nadymaæ.

Sprzeda¿ dzia³ek:

 pod zabudowê mieszkalno-us³ugow¹ przy ul. Grunwaldzkiej,
Targowej.
 dwie dzia³ki pod budowê zak³adów rzemielniczych po³o¿onych przy ul. Rzemielniczej: 106 m.kw  3294 z³otych,
238 m.kw.  7393 z³.
 dzia³kê pod zabudowê handlow¹ us³ugow¹ przy ul. Rzenickiej 1731 m.kw.  183.000 z³otych kupi³a spó³ka z Augustowa.

Gmina sprzeda³a...

w trybie bezprzetargowym dzia³kê przeznaczon¹ pod budownictwo wielorodzinne Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku.
Blok powstanie na osiedlu Siejnik. Cena gruntu wynios³a
147.644 z³otych za dzia³kê o powierzchni 4034 m.kw.

 Czy po podjêciu ciê¿kiej decyzji jest l¿ej?

&

Tygodnik Olecki nr 9 (478)

K¹cik szachowy (26)
Wielcy szachici
Biale: M Botwinnik
Czarne: M Tal

sukcesów Tala by³o zwyciêstwo (wspólnie
z Anatolijem Karpowem) w Turnieju
Gwiazd, rozegranym w 1979 roku w
Montrealu, gdzie w wielkim stylu pozostawi³ w pokonanym polu ca³¹ ówczesn¹ czo³ówkê szachow¹.
Kombinuj jak Tal
B: Chukaev  Cz: Tal
Zad. 31
(2pkt)

1.c4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 Gg7 4.Gg2 0-0
5.d4 d6 6.Sc3 Sbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3
Hb6 10.d5 c:d5 11.c:d5 Sc5 12.Se1 Gd7
13.Sd3 S:d3 14.H:d3 Wfc8 15.Wb1 Sh5
16.Ge3 Hb4 17.He2 Wc4 18.Wfc1 Wac8
19.Kh2 f5 20.e:f5 G:f5 21.Wa1

Czarne zaczynaj¹ i matuj¹ w dwa posuniêcia
B:Tal  Cz:Benko.
Zad. 32

Michai³ Tal

(3pkt)

ur. 1936, zm. 1992, narodowoæ: ZSRR
Nazywany czêsto Czarodziejem z Rygi
znany by³ z bardzo b³yskotliwej gry i
bieg³oci w taktycznych uderzeniach.
Swojemu naturalnemu talentowi zawdziêcza³ zdobycie tytu³u mistrza wiata w wieku
24 lat. By³ najm³odszym mistrzem wiata
z dotychczasowych, dopiero Garri Kasparow pobi³ jego rekord, siêgaj¹c po
tytu³ jako dwudziestodwulatek. Swój
intuicyjny sposób gry Tal z powodzeniem przeciwstawia³ pozycyjnemu stylowi opartemu na rzetelnym teoretycznym przygotowaniu, reprezentowanemu
przez wspó³czesnych mu arcymistrzów.
Jego grê Wasilij Smys³ow okreli³ jako
sztuczki i nic wiêcej, jednak Tal wygrywa³ z najlepszymi. Swoimi niespodziewanymi powiêceniami doprowadza³ do
niewiarygodnie skomplikowanych pozycji,
stwarzaj¹c przeciwnikom problemy nie do
rozwi¹zania podczas partii. Nawet jeli
w póniejszych g³êbokich analizach okazywa³o siê, ¿e powiêcenie nie by³o poprawne, to jednak jego zdumiewaj¹ce
koncepcje budzi³y uznanie, a brawura
czêsto by³a nagradzana aplauzem kibiców. By³ ulubieñcem publicznoci. W 1960
roku Tal doæ ³atwo pokona³ Michai³a
Botwinnika w meczu o mistrzostwo wiata.
Prezentujemy poni¿ej jedn¹ z niemiertelnych partii rozegranej w³anie w tym
meczu.

21 Sf4!!? Oto jedno z najbardziej
nieprawdopodobnych powiêceñ w
wykonaniu Tala. Dalej partia potoczy³a
siê: 22.g:f4 e:f4 23.Gd2 H:b2 24.Wab1 f3
25.W:b2 f:e2 26.Wb3 Wd4 27.Ge1 Ge5+
28.Kg1 Gf4 29.S:e2 W:c1 30.S:d4 W:e1
31.Gf1 Ge4 32.Se2 Ge5 33.f4 Gf6 34.W:b7
G:d5 35.Wc7 G:a2 36.W:a7 Gc4 37. Wa8+
Kf7 38.Wa7+ Kf6 39.Wa3 d5 40.Kf2 Gh4+
41.Kg2 Kd6 42.Sg3 G:g3 43.G:c4 d:c4
44.K:g3 Kd5 45.Wa7 c3 46.Wc7 Kd4 i
Botwinnik podda³ partiê! Gdzie bia³e
pope³ni³y b³¹d? Na to pytanie znaleziono odpowied po d³ugich analizach.
Oczywicie ofiara skoczka jest niepoprawna. Z tym problemem musia³ siê zmierzyæ wicemistrz wiata podczas partii i
niestety wybra³ b³êdne rozwi¹zanie.
Do rewan¿u Botwinnik przygotowa³
siê niezwykle starannie, studiuj¹c styl
gry Tala i równie ³atwo odebra³ mu tytu³. Na gorszy wystêp Tala w rewan¿owym meczu prawdopodobnie decyduj¹cy wp³yw mia³y jego problemy zdrowotne. Tal by³ s³abego zdrowia, czêste problemy z w¹trob¹ by³y wielk¹ przeszkod¹ w osi¹ganiu dobrych rezultatów. Niezmiennie prezentowa³ jednak swoje pozytywne podejcie do ¿ycia. S³awny jest
jego komentarz do jednej ze swoich zwyciêskich partii wkrótce po opuszczeniu
szpitala: gra³em ca³kiem niele, jak na
nieboszczyka. Jednym z najwiêkszych

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
Bia³e wykona³y jeszcze trzy posuniêcia
i czarne z³o¿y³y broñ. Czy wiesz jakie
by³o pierwsze?
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 31. ..................................................
................................................................
Zad. 32. ..................................................
................................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
.

60-LECIE SPORTU OLECKIEGO
25 stycznia br. w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
odby³a siê uroczysta gala powiêcona 60  leciu sportu oleckiego oraz 50  leciu
klubu sportowego Czarni Olecko. Poni¿ej przedstawiamy w czêciach skrót z
historii oleckiego sportu wyg³oszony podczas tej imprezy.

wiêto oleckiego sportu (3)
KARATE
Od pocz¹tku lat 90-tych w Olecku
prê¿nie rozwija siê karate. Za³o¿ycielem
sekcji karate w Olecku jest Marek Kowalewski. Obecnie w Olecku dzia³aj¹ dwa
kluby karate. W 2006 roku podopieczni
trenera Wojciecha Rejterady zdobyli kilka
medali mistrzostw Polski.
¯EGLARSTWO
Referowa³ p. S³omkowski
TENIS ZIEMNY
W tenisa ziemnego grano ju¿ w latach 50-tych. Jednak wówczas by³ to sport
bardzo elitarny, w Olecku dla kilku dos³ownie osób. Najwiekszy rozwój tenisa

w Olecku nast¹pi³ w latach 90-tych. Kilkanacie turniejów w roku o zasiegu lokalnym, oraz pocz¹wszy od 2001 roku
miêdzynarodowe tunieje kobiet z pul¹
nagród 10 000 USD rozs³awia³y Olecko.
Od 2005 roku zawodniczki trenera
Andrzeja Bombera uczestnicz¹ w ogólnopolskich turniejach.
**
Kilka osobnych s³ów na zakoñczenie tej krótkiej historii sportu oleckiego
nale¿y przeznaczyæ dla najbardziej utytu³owanego i chyba najbardziej skromnego sportowca Olecka  dwukrotnego
medalisty Igrzysk Paraolimpijskich z
Barcelony i Atlanty, wielokrotnego medalisty Mistrzostw wiata i Europy w

Koszykówka

Mas³owski i Cezary £ukowski).
3. Gdynia TEAM (Konrad Lipski, KaroFeryjny Turniej Koszykówki 4
lina Popik, Marcin Putra).
osobowej o Puchar Rady Gminy LZS
Wyniki:
Udzia³ wziê³y 3 dru¿yny z Olecka:
OCB  B.F.M.D. ........................... 16:14
1. OCB.(Jacek Weisbrod, Micha³ Poszwa- B.F.M.D  Gdynia TEAM ............ 16:23
Bartek Smokowski i Damian Trzasko) Gdynia TEAM  OCB .................. 22:16
2. B.F.M.D. (Piotr Fiertek, Szymon D¹- 1. Gdynia TEAM 4 pkt.
browski, Arkadiusz Domel, Patryk 2 . OCB 2
3 . B.F.M.D 0 .
Organizatorem
LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI
turnieju by³ olecki
Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
MOSiR i Liceum
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym
Ogólnokszta³c¹ce,
w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpoa sêdzi¹ g³ównym
wiedzialnym
p. Wojciech Pili- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i
chowski.
m³odzie¿y
-

ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
ZHP to nowoczesny program
ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i
znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym
zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê
na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy
zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
Oleccy harcerze

'

Tygodnik Olecki nr 9 (478)

pi³ce siatkowej  krótko mówi¹c TADEUSZ BOGUSZ.
PREZESI OLECKICH KLUBÓW
OD 1946 roku
Wac³aw Urbanowicz - Spójnia
Walery Rymsza - Budowlani
Wac³aw Nideraus - Czarni
Leon Mosiejko - Czarni
Marian Wiergan - Czarni
Marian ¯ybura - Czarni
Stanis³aw Cybulski - Czarni
Józef Pow¹zki - Czarni
Edmund Duszewski - Czarni
Tadeusz Kociuk - Czarni
Stanis³aw Cieluk - Czarni
Ryszard Rêkawek - Czarni
Czes³aw Krasowski - Czarni
Kazimierz Iwanowski - Czarni
Marian Lewandowski - Czarni
Wac³aw Sapieha - Czarni
Janusz Rêkawek - Czarni
Leszek Ga³czyk - Czarni
Andrzej Kamiñski - Czarni
Józef Wasilewski - Czarni

Tenis ziemny
25 lutego br. w Zespole Szkó³ technicznych w Olecku odby³ siê Turniej tenisa
Ziemnego o Puchar Szko³y Tenisa Ziemnego Smecz w Olecku. Poni¿ej przedstawiamy wyniki rywalizacji.
Gra pojedyncza:
1. Andrzej Bomber
2. Micha³ Karniej
3. Kamil Bomber
4. Marek Micha³owski
Gra podwójna
1. Marek Micha³owski  Andrzej Gajdemski
2. Micha³ Karniej  Patrycja Supronowicz
3. Kamil Bomber  Ryszard Mielech
(V4605)

(L3302)

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 244

Miê³o kolejny siedem dni obecnego
roku. Jeli chodzi o porê roku to niewiele
zmieni³o siê od tygodnia... bo nadal mamy
zimê. Kto nie wierzy, mo¿e wyjæ na podwórko i siê przekonaæ. W ubieg³ym tygodniu mielimy jak zwykle kilka wa¿nych
wydarzeñ. Najzabawniejsze, to co sam
uznawa³em, to wielkie zdziwienie UNII
EUROPEJSKIEJ i stwierdzenie tego za
pomoc¹ s³owa pisanego. Bo to wa¿ne.
Pisanego nic nie wyma¿e. Otó¿, Komisja
Europejska jest zdziwiona sukcesem Polski  zdziwiona, bo do tej pory s³ucha³a
tylko przewidywañ liderów PO jakoby to
pod rz¹dami PISu gospodarka w Polsce
pogr¹¿y sie w kryzysie, gie³da upadnie,
inwestorzy uciekn¹, a dolar bêdzie po 6z³
i te¿ da³a sie nabraæ na te bzdury, tak jak
nabrali siê ludzie popieraj¹cy wybran¹
opcjê dla inteligentów.
Teraz Komisja Europejska widzi, ¿e jest
inaczej i chwali Polskê,
tylko jeszcze niewiadomi, lepi i zamanipulowani popieracze
wybranych opcji dalej ¿yj¹ w niewiadomoci. Przyjaciele z
dzisiejszej opozycji
naprawiali Polskê przez
16 lat, wymieniaj¹c siê
w³adz¹ co cztery lata
i walcz¹c ze sob¹ na
niby, czasem powiêcaj¹c którego z cz³onków w³asnych partii, dla uwiarygodnienia tej walki przed opini¹ publiczn¹, a tak
naprawdê wietnie ze sob¹ wspó³dzia³ali. Teraz Polska jest najbiedniejszym krajem we wspólnej Europie i ma najwiêksze
bezrobocie, bo rozkradano i rozsprzedawano wszystko, nie patrz¹c w przysz³oæ,
nie patrz¹c czy m³odzi ludzie za kilka lat
bêd¹ mieli gdzie pracowaæ, a w spotach
wyborczych liderzy inteligenckich partii
mieli czelnoæ g³osiæ praca dla m³odych,
a przecie¿ przez 17 lat robili wszystko, by
tej pracy nie by³o, teraz krytykuj¹ PIS i
wmawiaj¹ Polakom, ¿e PIS powinien byæ
cudotwórc¹ i naprawiæ to wszystko co
psuto przez 16 lat w jeden rok, o przepraszam  w tydzieñ, bo przecie¿ zaraz po
wyborach ju¿ krytykowali, ¿e rz¹d jeszcze nic nie zrobi³.
Niedawno, kto poprosi³ mnie bym
wymieni³ co zrobi³a partia i ludzie, których tak popieram. Bo przecie¿ w za³o¿eniu wielu przeciwników nic siê nie dzieje.

Nie potrafi³em od razu i od rêki wymieniæ
dziesiêciu wa¿nych spraw. Ale siad³em
do lektury pracy ministerstw i mogê spokojnie wymieniæ tê dziesi¹tkê. Po pierwsze: amortyzacja rodków trwa³ych grupy 3-8 do 50 tys euro jednorazowo w
koszty. Po drugie: nie sk³adamy PIT-5,
PIT-4, CIT-3. Trzecia sprawa: ulga prorodzinna na jedno dziecko 120 z³  ma³o,
ale wprowadzono. Po czwarte: obni¿ony
ZUS dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ.
Po pi¹te: ustawa o biopaliwach. Po szóste: zniesienie podatku od spadków i
darowizn oraz po¿yczek w gronie najbli¿szej rodziny. Siódme: zwrot VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Ósme:
wyd³u¿enie urlopów macierzyñskich. Dziewi¹ta rzecz: powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziesi¹te: zawi¹-

zanie nieformalnej koalicji z pañstwami ba³tyckimi przeciwko budowie ruroci¹gu pod
dnem Ba³tyku. A teraz sprawa jedenasta: ustawa o zamówieniach publicznych,
pozwalaj¹ca na wykorzystanie prawie 100%
rodków Unijnych... Poprzedni rz¹d wykorzystywa³ 18%. Mo¿e to niewiele, ale
na pocz¹tek co jest, poczekajmy, jeszcze nie ma koñca kadencji. Wa¿ne, ¿e nie
mieszaj¹ w gospodarce tak jak to robili
ludzie z dzisiejszej opozycji, doprowadzaj¹c
do kryzysu gospodarczego w Polsce, który
najbardziej dotkn¹³ miliony Polaków.
Kolejna sprawa. Histeria zwi¹zana z
likwidacj¹ WSI. Prawie ka¿dy jak analfabeta powtarza jak katarynka: rozwi¹zano
polski wywiad i Polska jest bez s³u¿b
specjalnych. A gdzie tu zlikwidowano ca³¹
s³u¿bê? Zlikwidowano WSI, a wiêkszoæ
struktur przesz³a do nowych formacji: S³u¿by
Wywiadu Wojskowego i S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego. Akurat skoñczy³em
lekturê raportu z likwidacji WSI. Sam ra-

port dotyczy zaledwie kilku procent spraw
dotycz¹cych nieprawid³owoci w WSI i
patologi z tym zwi¹zanym. Ujawnieni i
zneutralizowani zostali ludzie mog¹cy nadal
byæ albo przyczyn¹, albo pomoc¹ (wcale
tego nawet nie wiedz¹c) dla kolejnych
przestêpstw i nieprawid³owoci. Nawet o
tym nie musieli wiedzieæ, ¿e zostali wykorzystani do przestêpstw. Po prostu stali
siê bezu¿yteczni dla potencjalnych przestêpców i ewentualnie obcych wywiadów.
Trzeba przeczytaæ raport! Wiem, ¿e to
trudne, ale warto.
Mo¿e zlikwidowano ca³y UOP? Przecie¿ UOP zosta³o zlikwidowane, a na ich
miejsce utworzono ABW i AW. Nie sta³o siê nic dla prowadzonych przez UOP
wa¿nych spraw. Podobnie jest z WSI.
Zosta³ zwolniony i odsuniêty od róde³ek niewielki procent
ludzi zwi¹zanych lub
uczestnicz¹cych w nieprawid³owociach pracy WSI. Przeciw sporej grupce tych ludzi
skierowano sprawy do
prokuratorów, do prokuratury skierowano
równie¿ 12 spraw
(wszystkie zawarte w
raporcie), które maj¹
mieæ swoje ledztwa
prokuratorskie i toczyæ
siê w sprawie. Najprawdopodobniej
wiêkszoæ z tych spraw
rozwinie siê w bardzo
powa¿ne zarzuty dla
konkretnych osób i
bêd¹ powa¿ne wyroki.
A wywiad i kontrwywiad dzia³a dalej! Trzeba siê choæ trochê orientowaæ
co siê dzieje w kraju zanim zacznie siê
mówiæ i powtarzaæ banialuki. Pisanie ¿e
nie ma wywiadu bo nie widaæ co robi¹
jest BEZSENSOWNE. Jaki wywiad na wicie
opisuje i og³asza publicznie co robi. TO
BY£OBY KRETYÑSTWO.
Polski wywiad wojskowy i kontrwywiad maj¹ siê dobrze. A im mniej wiemy
na temat ich dzia³ania TO TYM LEPIEJ i
dla nich i dla nas.
Mo¿e czas na lekturê paru ksi¹¿ek o
tym jak dzia³a wywiad i jakie s¹ jego cele.
W Polsce od 1989 roku wydano ponad
300 ksi¹¿ek opisuj¹cych pracê wywiadów,
historiê wywiadów, czy pracy samych
agentów. To jest dostêpne.
Ja z mi³¹ chêci¹ przywitam siê z Pañstwem w kolejnym tygodniu by rozwik³aæ kilka kolejnych zagadek i zawi³oci
PAC
naszej teraniejszoci.

